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…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

Divadelní soubor Mladá scéna
Aneb prkna, jež znamenají svět
Bylo tu už od nepaměti. Své místo mělo na dvorech starověkých
vládců, na hradech mocných králů, putovalo dějinami z vesnice do vesnice
a vozilo s sebou příběhy o lásce, radosti, válce i smrti, o životě slavných
hrdinů a jejich vítězstvích … Už víte? Ještě trochu napovím: nejslavnějším
představitelem tohoto umění je Angličan William Shakespeare. Někdo je
milovníkem tragédií, jiní mají v oblibě spíše humorné příběhy, a mnoho,
dokonce i dospělých lidí se vyžívá v pohádkách. A právě pohádky nás
přivádí k neopomenutelnému ústeckému divadelnímu souboru Mladá
scéna.
Mladá scéna je mládežnická zájezdová organizace a herecká
přípravka. Nedá se však říci, že by její členové byli samá nedochůdčata.
Režisér
MLSu
Pavel
Trdla
nedávno
oslavil
60
let.
Tento soubor vznikl před více než 30 lety. Zpočátku sídlil v Lidovém domě
v okrajové čtvrti Předlice, v roce 1992 se přesunul do kulturního domu
CORSO v Krásném Březně a od roku 2008 našel své útočiště v Domě
kultury v centru Ústí nad Labem. Zde také můžete vídat jeho víkendová
představení pro děti i dospělé.
Smutnou pravdou ale je, že navzdory tomu, na jak vysoké úrovni
pohádky Mladé scény jsou, v hledišti nikdy nesedí počet diváků tomu
odpovídající. V poslední době lidé nenavštěvují divadlo tak často, jako
dříve. Mnohem populárnější jsou například 3D filmy a nově také snímky
4D.
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…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
Nehraji v Mladé scéně dlouho, když povážíme, že jiní jsou jejími
členy třeba 20 let. Ale díky přátelskému přístupu ostatních herců a
společnému cíli jsem se do kolektivu začlenila velice rychle. Zjistila jsem, že
být opravdu dobrým hercem neznamená jen umět hrát, ale je třeba také
dovedností v oblasti tance, zpěvu a samozřejmě schopnost improvizace,
pokud je třeba. A to je téměř vždy. Nevzpomínám si na hru, v níž by někdo
nezapomněl text nebo nespletl kroky. Ale není důležité nikdy se nesplést,
důležité je, aby to nepoznal divák. Tak zní jedna z mnoha zkušeností, které
jsem během svého působení v divadle získala. První člověk, kterého jsem
v divadle poznala, byla režisérka Kristýna Herzinová. Když se rozdělují role,
je to právě Kristýna, kdo určuje, komu přiřadí jakou postavu. Je-li ve hře
zakomponován tanec, choreografii vymýšlí ona. Organizuje kroky herců na
jevišti a učí je správně gestikulovat. Tato energická hnědovlasá žena
s tmavýma očima však nepůsobí pouze jako režisérka, nýbrž i jako herečka,
kostymérka, maskérka a scénáristka. Je srdcem Mladé scény, jak ji známe.
Bez ní by se snad MLS prostě neobešla. Krista, jak ji její přátelé nazývají, se
také umí otáčet v kuchyni. A jak! Výborně vaří i peče, což mohu tvrdit díky
vlastním zkušenostem. Dnes a denně se Krista, vrací do práce a stoupá na
prkna, jež znamenají svět. A pro ni skutečně ano. Divadlu věnovala celý svůj
život. Mnozí lidé by řekli: „ No a co? Co ta žena vlastně dokázala? Není
slavná, ani bohatá. Tak co má?“ Ale pravdou je, že toho dokázala mnohem
víc, než většina lidí za celý svůj život. Následovala svůj sen a splnila si ho.
Každé ráno se může s hrdostí v srdci podívat do zrcadla a spatřit v něm
obraz zralé ženy, která žije svůj život naplno a podle sebe. Když se řekne
jméno Herzinovi, neodmyslitelně k sobě spojuje Bohumila a Kristýnu.
Bohouš, jak mu říkáme, je druhý režisér v Mladé scéně.
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Se svou manželkou tvoří sehraný pár nejen v soukromí, ale i v divadle.
Přiznejme si, že nacvičovat něco s partou složenou vesměs ze studentů ve
věku od osmnácti do šestadvaceti let není vždy úplně jednoduché. A tehdy
na scénu přichází Bohouš. Když nechá svůj hřmotný hlas rozezvučet v sále,
naskočí vám husí kůže. Tím nechci naznačovat, že je Bohouš zlý nebo
nepřátelský, opak je totiž pravdou. Je to férový, moudrý muž, jenž
v ostatních vzbuzuje přirozený respekt a své autority využívá, aby nás
zklidnil, když je potřeba. Poslední stranou trojúhelníku a třetím členem
vedoucí skupiny MLSu je Pavel Trdla. Pavel je oficiálně ředitelem umělecké
zájezdové organizace Mladá scéna. Bez pomoci svých dvou kolegů by se ale
jen těžko obešel. Domluvit angažmá, zařídit zájezd, získat peníze nebo
zařídit osvětlovače, to je Pavlův úkol. V tom se vyzná. Když však přijde řada
na organizaci samotných her a domluvu s herci, přenechává to většinou na
Herzinových. Zálibu našel ve sbírání obrazů a hře na kytaru. Žije sám. Jeho
družkou je totiž odjakživa divadlo. Postarší, usměvavý muž chodí do práce
v obyčejném kabátu, pod nímž nosí volný kostkovaný svetr a své bílé vlasy
skrývá pod hnědou dědečkovskou čapkou. Učil hrát už mou matku, nyní se
s ním potkávám i já a jsem svědkem toho, že ani léta mu nesebrala ten
mladický elán, který jediný připomíná toho časem nepoznamenaného
mládence na fotkách z dob, kdy Mladá scéna vznikla. Když Pavla potkáte na
ulici, pravděpodobně se za ním ani neohlédnete. Působí celkem všedně,
ačkoliv trochu roztěkaně. Je vidět, že srší humorem a dobrou náladou. Je
inspirací a motivací všem, kteří zabloudí do Mladé scény. Určitě doporučuji
navštívit tento Divadelní soubor a jeho vystoupení, o nichž se můžete
dozvědět v Domě Kultury.

školní kuchařka

Marie Mandíková, IX. A
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Snowboarďák 2013
aneb jedno prkno a jeden jezdec
Každý školní rok je pro žáky 8. a 9. ročníku pořádán snowboardingový
kurz. Letos se poprvé konal v Německu, konkrétně v Saydě. Sayda je součástí
německé sítě ubytovacích zařízení. Dne 21. 1. jsme vyjeli od školy v 10:00 hodin
do Německa k našemu ubytovacímu zařízení, dorazili jsme okolo 12 hodiny. Po
ubytování se, vybalení věcí a uklizení snowboardů, jsme vyrazili na procházku,
abychom se podívali po okolí. Došli jsme k malému rybníku, který byl
zamrzlý.Po návratu do ubytovacího zařízení se část z nás rozhodla jít do
tělocvičny, která byla hned u ubytovacího zařízení. Hráli jsme přehazovanou,
badminton, basket. Poté byla večeře v podobě švédských stolů (v jídelně byl
velký pult a kolem něj ste chodili a brali si, co jste chtěli). Na pokojích a
v postelích jsme museli být ve 21:30 a do 22:00 jsme si ještě mohli povídat.
Druhý den jsme vyrazili na svah. Skupina těch co už jezdí déle, šli uhladit a
sjezdit kopec pro ty co na „prkně“ ještě nejezdí tak dlouho, aby se měli kde
rozjezdit. Tam jsme zjistili, že tam jsou kameny a tak jsme vyrazili o trochu výš,
tam jsme našli hezký svah a udělali si tam skokánek, protože svah byl krátký,
aby se na něm dalo jezdit. Druhý den to bylo stejné, budíček byl v 8:00 hodin a
snídaně v 8:30 hodin formou švédských stolů. Když jsme se nasnídali, opět jsme
se vydali na svah. Ve středu to probíhalo naprosto stejně, jen odpoledne po
obědě jsme jeli do aqvaparku. A ve čtvrtek jsme jeli na českou stranu do
lyžařského střediska Klíny. Na Klínech bylo moc hezky, sedačková lanovka
příznivě mírný kopec. V pátek jsme opět vyrazili na Klíny. V sobotu jsme jeli do
německého lyžařského střediska, taky tam to bylo pěkné. V neděli v 10:00
hodin jsme odjížděli domů . A jako dárek od německých kolegů jsme dostali
dřevěné figurky, které jsme si mohli sami namalovat podle sebe. Na letošním,
ale i loňském samozřejmě, snowboardingovém kurzu se mi moc líbilo.
Doporučuju vyrazit příští rok. Stojí to za to. ☺
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Lyžák 2013
Aneb jízda na lyžích na Souši

Ve dnech 16. – 23. 2. 2013 se uskutečnil lyžařský výcvik, který byl primárně
určen pro žáky 7. ročníků, ale jejich počty doplnil jeden deváťák, a sice já.
Výcvik se konal již tradičně ve ski areálu Černá Říčka v Jizerských horách. O
náš dozor a výcvik se letos starali paní učitelka Kovaříková, pan učitel Oplt,
Kubát a Mašita. Poté, co jsme v sobotu do areálu dorazili a ubytovali se v
Chatě Na Souši, dostali jsme večer informace k programu, který nás v
následujících dnech čekal. Logicky – byl sportovní, a to převážně lyžařský.
Prakticky každý den jsme měli dopoledne naplánované aktivity na sjezdových
lyžích, odpoledne jsme pak vyráželi na běžky. Počasí nám přálo, každý den byl
čerstvý sníh. V neděli jsme byli nejprve rozděleni do třech družstev a hned
poté jsme zahájili výcvik na svazích Černé Říčky (mimochodem, sjezdovky jsou
tam celé dvě J, takže jsme se vlastně všichni průběžně potkávali). Ve čtvrtek
jsme nechali sjezdovky v lyžárně a vyrazili na celodenní túru na běžky. Naším
cílem byla Chata Smědava, která byla vzdálená 8 km. I když se na túru
mnohým nechtělo, výlet se nakonec vydařil, a to hlavně proto, že se nikdo z
nás neztratil a všichni jsme se vrátili zdraví a celí. Vzhledem k tomu, že třetí
den je na lyžích kritický, lyžovali jsme v úterý jen dopoledne a odpoledne jsme
strávili v jabloneckém plaveckém bazénu. Celý týden jsme zakončili v pátek
soutěžemi a závody, a to v biatlonu a ve slalomu. Jak vyplývá z ohlasů
zúčastněných, letošní lyžařský výcvik se vydařil, všichni jsme zažili spoustu
legrace, zdokonalili jsme se ve svých lyžařských dovednostech a překonali
sebe sama při běžkařských výpravách. Jedinou chybičkou na kráse byla
kuchyně a jídlo, které často stálo, za nic L. Děkujeme

název
našich
učitelům za bezvadně strávený týden a pro příští rok nezbývá než
závidět budoucím
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Vánoční Florbal 2012
Aneb odveta žáků za devět let učení
Na konci školního vánočního týdne (20. 12. 2012) proběhl 5.
ročník oblíbeného turnaje ve florbalu mezi žáky 9. ročníků a učiteli.
Turnaj se stejně jako loni zúčastnilo 5 týmů. Tři tvořili deváťáci a dva
učitelé. Turnaj je zvláštní v tom, že nejde o body ani o vítězství. Žádné
výsledky se nezapisují. Poraženým se nikdo nestává. Naopak vítězí
každý, kdo poskládá tým a dorazí ve správný čas a na správné místo.
Každý tým se po domluvě nějakým originálním způsobem „vyzdobí“, a
pak jde už jen o zábavu, která je vždy zaručena. I letos měli šanci se na
turnaj podívat žáci nižších ročníků, aby si udělali obrázek toho, co je
čeká. Nutno podotknout, že samotný turnaj přiláká i bývalé absolventy
školy, kteří tak vzpomínají na předchozí roky, kdy byli samotnými hráči.
Určitě mohu říct, že i poslední proběhnutý ročník slavil úspěch,
tělocvična v jednu dobu praskala ve švech. A přestože vstupné bylo
nadpozemsky vysoké (slovy nula Kč), bylo vyprodáno. Nezbývá nic
jiného než všechny pozvat na další ročník, který ponese pořadové číslo
šest.
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…Vtipy :D…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
Přijde ministr k Mao Ce Tungovi a hlásí:
"Vůdce, Češi nám vyhlásili válku." "Češi? A
kolik jich je?" zeptal se Mao. "Asi 10 miliónů,"
odpověděl ministr. "A v kterém hotelu bydlí?"
"Jenom žádnou paniku", uklidňuje lékař
pacienta, "tuto operaci už jsme prováděli
nejméně třicetkrát. Jednou se musí povést."

Víte, jaký je rozdíl
mezi kanadským a
šumavským
dřevorubcem?
Žádný, oba dva si za
svoji měsíční mzdu
můžou zajet na výlet
do Prahy.

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?
Divadelní soubor MS
Divadelní soubor MS..2
Divadelní soubor MS..3

Visí papoušek na bidýlku
hlavou dolů a křičí:
“Kterej uličník mi
naolejoval bidýlko?”

Zavolá pán do rádia: "Právě jsem našel
peněženku a bylo v ní 5000 korun, 1000
dolarů a 2000 euro. Je tady i adresa
majitele - nějaký Josef Novák, Hlavní ulice,
Brno. Prosím - zahrajte mu nějakou
pěknou písničku."
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…V dalším čísle…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
V dalším čísle se ohlédneme za bžeznem a dubnem.
Povíme vám něco o dětském slyšení.
Přineseme další várku vtipů.
A rejpneme si do jedné z aktuálních počítačových her či akcí.
Těšíme se na vás v dalším čísle.
Zatím na počtenou. :D
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